رصد فرهنگی بيست و ششم
برنامه ویژه شبکه الميادین به مناسبت سالگرد شهادت سردار سليمانی و ابو مهدی

به مناسبت ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس ،شبکه المیادین از تاریخ 25
دسامبر تا  10ژانویه به مدت دو هفته
تمام اقدام به پخش برنامههای
خبری ،تحلیلی ،مصاحبه و مستند با
عنوان «جدارة الحياة وشهادة العال»
نمود .در این برنامه مطالب بسیار زیبا
و مهمی پیرامون اتفاقات مهم جهان
و رابطه اش با منازعات منطقه و محور مقاومت ،آمریکا ،رژیم صهیونیستی و جبهه تکفیری ها و نیز
مستندهایی برای نخستین بار از برخی عملیاتها و نقش محوری ابو مهدی و سردار سلیمانی در آزاد
سازی مناطق اشغال شده عراق و سوریه و نیز حمایت های سردار سلیمانی از مسئله فلسطین پخش
شد و گفتگوهای ویژه ای با خانم زینب سلیمانی فرزند سردار ،خانم منار فرزند شهید ابومهدی و نیز
مصاحبه ای با سردار سرتیپ محمد حجازی جانشین فرمانده سپاه قدس نمود .این ویژه برنامهها ،مورد
استقبال گسترده مخاطبان و تأثیر فوقالعادهای روی افکار عمومی داشته است.
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نمایشگاهی با عنوان «سلیمانی ،انسانی ،فرمانده» در بیروت:
جمعیت هنرهای لبنانی «رساالت» در بیروت به مناسبت یکمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و
ابومهدی المهندس،و با هدف معرفی
این شخصیت ها ،نمایشگاهی از آثار
هنری ،تصاویر ،هنرهای تجسمی و
مستندهایی مربوط به این سردار را با
عنوان «سلیمانی ،انسانی ،فرمانده» با
طرز بسیار زیبا و هنرمندانهای برگزار
نمود .این نمایشگاه از دوران والدت و کودکی و نوجوانی سردار سلیمانی تا دوران زندگی جهادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایشان را به روایت تصویر فیلم ،کارهای هنری سه بعدی ،معماری و ...
عرضه کرده است .در حاشیه این نمایشگاه،همچنین برنامه های دیگری مانند شب شعر و سرودن اشعار
به صورت زنده ،رونمایی از کتاب هایی با موضوعیت شهید سلیمانی و مقاومت برگزار شد .گفتنی است
آقای محمد جالل فیروز نیا سفیر و دکتر عباس خامه یار رایزن فرهنگی کشورمان مهمان مراسم افتتاحیه
این نمایشگاه بودند.
تالش رسانه های چهاردهم مارس برای مقصر جلوهدادن حزباهلل:
رسانههای چهاردهم مارس و از آن جمله شبکههای  lbciو  mtvتالش مینمایند تا مشکالت اقتصادی
کنونی لبنان و فروپاشی آن را بر دوش حزباهلل بیاندازند.
به تازگی پس از آن که مؤسسه جمعیت «قرض الحسن» مؤسسه مالی وابسته به حزب اهلل از دستگاه
های خودپرداز خود رونمایی کرد ،هکرهای بسیاری تالش کردند تا با وارد شدن به سیستم مالی مؤسسات
مالی قرض الحسن بتوانند سرقتهایی را انجام دهند و با انتشار لیستی از سپرده گذاران ،آنها را نسبت
به امن نبودن این مؤسسات مالی نگران کنند .همچنین مؤسسات مالی حزباهلل را متهم به پولشویی
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به نفع جمهوری اسالمی ایران نمودهاند .در پی این اقدام که خبر آن در شبکه های مجازی توسط
هکرها منتشر شد .شبکه های تلویزیونی گروه چهاردهم مارس (ائتالف سیاسی مخالف با مقاومت) با
اختصاص بخشی از خبرهای خود به این امر ،سعی در غیرقانونی جلوه دادن این مؤسسه مالی و بانک
های مرتبط با آن کردند .چرا که در حال حاضر بیشتر دستگاههای خودپرداز بانکهای لبنانی غیر فعال
بوده و خارج از سرویسدهی قرار دارند .این وضعیت ،سید حسن نصراهلل را واداشت تا بخش عمدة
سخنرانی اخیر خود را به این موضوع اختصاص داده و به تشریح فعالیتهای گسترده و خبرهکننده
صندوق قرضالحسنه در کمک به مستمندان ،اختصاص دهد.
ترمیم و بازگشایی «موزه سرسق» با هدف حمایت از هنرمندان:
انفجار بندر بیروت ،باعث شد تا بسیاری از اماکن فرهنگی آسیب ببیند و بخشی نیز تخریب شود و از
آن جمله موزه «سرسق» بود که باعث
آسیب دیدن ساختمان و آثار هنری
موجود در آن شد .حال با گذشت چهار
ماه از انفجار این بندر ،شاهد بازگشایی
تدریجی برخی از اماکن فرهنگی در
بیروت از جمله موزه «سرسق» هستیم
که با هدف حمایت از هنرمندان جهت عرضه آثار خود در این موزه و گالری هنری آن صورت می گیرد.
لبنان ،فاسد ترین کشور عربی از نظر اقتصادی:
هر ساله در روز جهانی مبارزه با فساد ،سازمان ملل با اجرای مراسمی ،بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی
در جهان تأکید می کند .امسال نیز با برگزاری این مراسم" ،گوتریش" دبیر کل سازمان ملل بر ضرورت
شفاف سازی و عدم سوء استفاده از نظارت کافی بر پولشویی و خروج اموال از کشورها تأکید کرد و از
تمام سران کشورهای جهان خواست تا نسبت به این امر شفافیت بیشتری داشته باشند.
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در آماری که سازمان ملل درباره وضعیت اقتصادی کشورها در سال 2019م منتشر کرد ،لبنان از نظر
داشتن شفافیت در زمینه درآمدها و ورود و خروج پول به کشور از میان  198کشور جهان ،رتبه 137
را در اختیار دارد ،که در میان کشورهای عربی پایین ترین رتبه به شمار می رود.
گفتنی است در این آمار ،جمهوری اسالمی ایران در رتبه  146قرار گرفته است.
برگزاری ماراتن مجازی از سوی مركز ماراتن بیروت:
هر ساله مثل چنین روزهایی ،بیروت شاهد برگزاری ماراتنی با حضور جمع کثیری از عالقمندان به این
رشته بود .اما دو سال است که این مسابقات به دلیل
شرایط سیاسی و پس از آن اقتصادی و اپیدمی کرونا
برگزار نمی شود .این بار ،با پیشنهاد مدیر مرکز ماراتن
بیروت ،قرار است این ماراتن به صورت مجازی برگزار
شود .به این نحو که پس از ثبت نام داوطلبان ،هر فرد
با توجه به امکانات موجود ،چه در منزل توسط دستگاه
های شمارنده دو ،و چه در محیط خارج از منزل در
مکانی که قرار دارند اقدام به دویدن خواهند کرد و
پس از ثبت زمان و مسافتی که دویده اند ،در این
رقابت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و به برندگان مدالی جهت یادبود از جنس چوب اهدا خواهد شد.
بخشی از درآمد حاصل از حق ثبت نام ،به مؤسسه خیریه "سیزو بیل" اهدا خواهد شد.
گفتنی است از سال  2003تا 2018م تاکنون بالغ بر  490هزار نفر در ماراتن بیروت شرکت کرده اند.
و مرکز ماراتن بیروت ،درآمدی بالغ بر  163میلیون دالر کسب کرده است.
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برگزاری دوره های آموزشی رایگان برای تمامی مقاطع تحصیلی:
جمعیت «تحدیت و تطویر التربوی» (پیشرفت و نوآوری آموزشی) ،در شرایط کرونایی اقدام به برگزاری
دوره های آموزشی مختلف برای
تمام مراحل تحصیلی نموده تا
دانش آموزان بتوانند ،خأل
تعطیلی اجباری مدارس دولتی
که از امکانات و فناوری الزم
جهت

برگزاری

کالسهای

مجازی ،برخوردار نیستند را بدین طریق جبران کنند.
كاهش فعالیت دفتر سازمان ملل در امور فلسطین در بیروت:
در سایه توطئه های سازمان یافته جهت سازش با رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای عربی ،این بار
شاهد کاهش خدمات ارائه شده از
سوی نمایندگی سازمان ملل در امور
فلسطین در بیروت هستیم .دفتری
که باید به امور اردوگاههای
فلسطینی موجود در خاك لبنان و
محروم از ابتدایی ترین نیازهای
زندگی رسیدگی کند .روند سازشکاری در تمام ابعاد در حال انجام است و شاهد توطئه هایی با هدف به
فراموشی سپردن مسئله فلسطین و بی توجهی به آوارگان فلسطینی از سوی مجامع رسمی در داخل و
خارج لبنان هستیم.
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نمایندگی سازمان ملل در امور فلسطین در لبنان ،ارائه خدمات به اردوگاه فلسطینی "نهر البارد" در
شمال لبنان را در حوزه بهداشت ،آموزش و مسائل انسانی ،با اخراج  225مدرّس و کاهش حقوق ماهیانه
دیگر معلمین به نصف ،کاهش داد.
این در حالی است که ابتال به کرونا در میان چهل هزار نفر ساکن آن و در مساحت دو کیلومتر مربعی
این اردوگاه به چهار صد تن رسیده است.
پخش مستندی با عنوان «لبنان» از سوی شبكه  11رژیم صهیونیستی:
شبکه یازده تلویزیون رژیم صهیونیستی ،به تازگی اقدام به پخش مستندی با عنوان «لبنان» در پنج
قسمت نموده است .این مستند که کاری از "دوکی درور" کارگردان صهیونیستی است ،به بررسی اوضاع
داخلی لبنان در دوران جنگ داخلی و پیچیدگی های سیاسی آن دوران می پردازد که در پنج قسمت
و هر قسمت به ترتیب به بررسی مسائل مربوط به  :فلسطینی ها،مسیحیان ،اسرائیلی ها ،سوری ها و
ایرانی ها می پردازد .این سریال مستند از پنجم ژانویه به صورت هفتگی از این شبکه صهیونیستی پخش
می شود .از موارد قابل توجه این است که برخی از چهره های سیاسی لبنان مانند امین جمیّل رئیس
جمهور اسبق لبنان و سمیر جعجع رهبر حزب قوات این کشور و نیز اسعد الفتری مسئول بخش امنیت
حزب قوّات مصاحبه هایی با خبرنگار سابق آسوشیتدپرس در لبنان انجام داده اند و پس از انتشار تصاویر
آنها در این سریال ،افراد مذکور ،از اهداف این مصاحبه ها ،اظهار بی اطالعی کرده اند .خبرنگار
صهیونیست این شبکه ابراز امیدواری کرده که بتواند مصاحبه ای با دبیرکل حزب اهلل سید حسن نصراهلل
داشته باشد!!
این سریال در پوشش یک شرکت آلمانی به نام «رنهارت پیس» تولید شده است و خبر آن را روزنامه
"النهار عربی" و به صورت گسترده منتشر کرده است.
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سینمای فلسطین و روزهای انقالب:
کتابی با عنوان «سینمای فلسطین و روزهای انقالب» توسط خانم
دکتر نادیا یعقوب ،استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کارولینای
آمریکا به زبان انگلیسی نگاشته شده که مورد استقبال قرار گرفت.
مجله الدراسات الفلسطینیه چاپ بیروت به معرفی و بررسی این
کتاب پرداخته است.

هتک حرمت مزار حضرت موسی علیه السالم در قدس شرقی:
تعدادی از جوانان غیر بومی با وارد کردن مشروبات الکلی به مزار حضرت موسی علیه السالم و با اقدام
هایی تحریک آمیز و اجرای رقص و
پایکوبی و نوشیدن این مشروبات،اقدام
به حرمت شکنی این مکان مقدس
نمودند و همزمان جمعی از غیر بومی
های بیت المقدس ،اقدام به تصویر
برداری این صحنه ها برای مؤسسات
رسانه ای خود نمودند ،که در نهایت با دخالت عده ای ،این برنامه متوقف شد .وزارت اوقاف و امور دینی
حکومت خودگردان نیز اعالم نمود که به هیچ گروهی چنین اجازه ای داده نشده و از این حادثه بی خبر
بوده است.
وزارت جهانگردی حکومت خودگردان این اقدام را خودسرانه و بدون اخذ مجوز عنوان کرد.
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یاد آور می شود حرمت شکنان ادعا نموده اند که از وزارت جهانگردی حکومت خودگردان مجوز این
برنامه را اخذ کرده اند.
برگزاری نخستین جشنواره سینمای عربی قدس:
نخستین جشنواره سینمای عربی قدس قرار است از بیستم تا بیست و چهارم ژانویه سال جاری میالدی
(اول تا پنجم بهمن ماه) در شهر بیت المقدس و با حضور هنرمندان و کارگردانان و فعاالن صنعت
سینمای عربی برگزار شود .فیلم های ارائه شده به این جشنواره در سه بخش فیلم های بلند ،کوتاه و
مستند حضور خواهند یافت .یکی از مهمترین فیلم های شرکت کننده در این جشنواره فیلم «200
متر» ساخته کارگردان فلسطینی «امین نایفه» بوده که در جشنواره اخیر "ونیز" جوایزی را کسب کرده
است .این فیلم به داستان دیوار نژاد پرستی میان قدس شرقی و قدس غربی اشاره می کند .همچنین
فیلم هایی از تونس،مغرب،مصر ،الجزایر،لبنان و چند کشور عربی دیگر حضور دارند.
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